
ب وهي يظنون ) بمعنى) ((يحسبون   ولين تنص لهما مفع دأ أص المبت
الثععاني ) والمفعععول) (( الزحزاب:  قععوله هنععا الول والمفعععول والخبر
لععم الزحععزاب أن المنععافقون هععؤل ء يظنون ) يعني) يذهبوا (( لم جملة

ذهعاب بعععد زحعتى لنعه وذعرهععم وخععوفهم جبنهععم علعى يعدل وهذا يذهبوا
عععز اللععه يقول يذهبوا لم أنهم المنافقون هؤل ء يظنوا وتفريقهم الزحزاب

مم(( :"  وجل ببوا لل له مذ من((  منهللم لخللوفهم مكللة )) إلللى لي إإ إت لو مأ ليلل
بب لزا مزح لل ددوا((  أخرى )) كرة ا لو لي مو((  )) يتمنوا   لللل مم   بهلل نن لن لأ بدو لبللدا

إب إف ي لرا مع لل لن((   البدادية ف ي كدائنون )) أي ا بلو لأ مس من لي مم لع بك إئ لبدا من لأ

من(( :  " قععوله الكفللدار مع )) أخبداركم إإ إت لو مأ سععبيل علععى ) هععذا) ليلل
الذي الطوائف وهم زحزب ) جمع) (( الزحزاب:  وقوله والتقدير الفرض
وأسععد وغطفععان قريععش مععن وسععلم عليععه اللععه صععلى النبي على تحزبوا

مم(( المنععافقون هؤل ء لود أخرى مرة الزحزاب هؤل ء أتى لو وغيرهم بهلل نن لأ

لن بدو إب إف ي لبدا لرا مع لل النععبي قععول ومنععه الباديععة السععاكن هععو ) البععادي) ا
دد زحداضللر يبيع ( ل وسلم عليه الله صلى دد) ببللدا فاعععل اسععم هععذه  وبععا

سععاكنون أي العراب في بادون أنهم لو هؤل ء فيود البادية ساكن ومعناها
هععؤل ء مععن النجععاة لجععل ؟ الباديععة سععاكنون أنهععم يععودون لمععاذا الباديععة

لن((  :  وقوله الزحزاب بلو لأ مس من لي مم لع بك إئ لبدا من الفاععل معن زحالية ) جملة) لأ
الباديععة فععي أنهععم المنععافقون هععؤل ء يععود ) يعنععي) (( بدادون:  قوله في

فبين الن المعنى تصورتم القتال في يشاركونكم ول أنبائكم عن يسألون
: وجهين من المنافقين هؤل ء ذعر وتعالى سبحانه الله

قد الزحزاب أن مع باقيين زالوا ما الزحزاب أن يظنون : أنهم الول الوجه
. انصرفوا

اا ل الباديععة فععي أنهععم يتمنععون فإنهم رجعوا الزحزاب أن فرض لو : أنه ثاني
ااا أنبععائكم عععن يسععألون وإنمععا قتععال ول مناوشععات يلحقهععم فجملععة إذ

(( فاعل من الحال على نصب موقع في جملة إنها ) نقول) (( يسألون
) ) بدادون

مو(( :  تعالى الله قال  لل بنوا لو مم لكدا بك لمدا(( الكرة ) هذه) إفي بلوا   لت نل لقللدا إإ
لل إلي اا  ريا ء)) لق هنععا وجوابها شرطية ) هذه) (( لو يعني التعيير من وخوف

الكععثر ) فإن) (( مدابع مقرونة الشرطية لو كانت ) وإذا) (( مدابع مقرون
واجتمععاع للتوكيععد والل م للنفععي معا لن ؟ لمعاذا بعالل م الجععواب يقترن أل

التعععارض من شي ء فيه النفي على يدل زحرف ما التوكيد على يدل زحرف
كلمتععه لمععا زيععد جععا ء لععو تقععول ول كلمتععه ما زيد جا ء لو فتقول والتناقض
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اا جوابها كان إذا لكن الله رزحمك تقععول الل م بععه تقترن أن الكثير فإن مثبت
: تعععالى اللععه قال كلمته زيد جا ء لو ويجوز الكثر على لكلمتك زيد جا ء لو

مو الواقعة سورة في لل بء ((  لشدا به لن لنللدا مل لع لج لمللدا لل لطدا قععد]65: )[الواقعععة) بزح
مو الل م بهععا اقععترنت لل بء ((  لشللدا به لن لنللدا مل لع لجللدا لج لجدا مول بأ لللل لن لف برو بك مشلل )) لت
بهععا تقترن قد لكن الل م بها تقترن ل الن رأيت فكما ما أما]70: [الواقعة

ال الل م الشاعر قول ومنه قلي
الليدال ي مع خيدار ل ولكن            افترقندا لمدا الخيدار نعطى ولو" 
"
مو ((:  وجل عز الله يقول افترقنا لما قوله الشاهد  لل بنوا لو مم لكدا بك لمللدا إفي

بلوا لت نل لقللدا لل إإ إلي لل )) لق اا إل بمعنععى ) هنععا) (( قلي علععى هععي أو عععدم
ال ولكن يقاتلون أنهم ظاهرها ال قتا إبقعا ء الصععل لن القععرب هععو هذا قلي

لععو فهؤل ء مراد غير ظاهره أن على دليل يقو م أن إل ظاهره على الكل م
ال إل يقععاتلون ل جبنهععم مععن لوجععدتهم الزحععزاب يععأتي زحينما فينا كانوا قلي

ن بأنهعا القلعة هعذه المؤلف وفسر ا ء أجعل م يعنعي التعأليب وخعوف الري
النععاس تعييععر مععن ويخععافون اللععه سبيل في يقاتلون بأنهم الناس يرا ءون

يكععون مععا أهععم مععن وهععذا العليا هي الله كلمة لتكون يقاتلون ل فهم لهم
يكععون مععا أهععم مععن هذا وتعالى سبحانه لله عبادته النسان إخل ص أعني
اا يكون ما أشد ومن أزحععد كععل الظععاهرة العمععال لن النفععس علععى علجعع

إنععه يستطيع أزحد كل كذلك أليس يرا م ما أزحسن على يجعلها أن يستطيع
دن وبركععوع متأنيععة بقععرا ءة يصلي يقو م دن وبسععجود متععأ دن وبقيععا م متععأ متععأ

دن وبقعود موجبا القلب صل ح كان ولهذا الصعب هو القلب إصل ح لكن متأ
وإن ( أل:  والسععل م الصععلة عليه النبي قال كما عكس ول البدن الصل ح

فسللدت وإذا كللله الجسللد صلللح صلللحت إذا مضللغة الجسد ف ي
لععديهم ليععس المنععافقون  فهععؤل ء) القلب وه ي أل كله الجسد فسد
الشعهادة إمععا الحسععنين إزحععدى بعه يريععدون الذي القتال في زحقيقية رغبة
ا ء يقاتلون إنهم لكنهم ل والسعادة الظفر وإما اا ريا فقععط التعيير من وخوف

يكععون أن ينبغععي الععذي القتععال يقاتععل لععن فإنه نيته هذه كانت ومن لله ل
اا سيكون بععل وجععل عععز للععه الخالصععة النيععة صععازحب النسان بخلف فاتر
اللععه طاعععة مععن أنععه يععرى بمععا العمل إلى يحدوه قوي دافع لديه سيكون
 وتعالى سبحانه

مد:  تعالى قال ثم  لق لل لن ((  مم لكدا بك إل إف ي لل بسو إه لر نل ةة ال لو مس ةة بأ لن لس ) ") لزح
مد" ((  وضمهدا الهمزة بكسر لق لن لل وقععد للقسععم موطئععة ) الل م) لكللدا
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المقععدر القسععم وهععي مؤكدات بثلثة مؤكدة فالجملة هذا وعلى للتحقيق
مد:  وقوله وقد والل م لق لل لن ((  مم لكدا بك إل إف ي لل بسو إه لر نل فعل هذا ) كان) ال
ال يكون أن يتوجه وكيف ماضي اا فع اللععه صععلى بالرسععول والتأسي ماضي

زمنععه انقضععى قععد الماضععي فعل أن والمعروف دائم مستمر وسلم عليه
وجععل عععز اللععه شععرع وفععي اللععه علم في لكم كان لقد أعلم والله فيقال
إل إف ي(( :  وقوله زحسنة أسوة بسو إه لر نل ولععم محمععد فععي يقععل ) ولم) ال
لنععه والسععل م الصععلة عليععه فيععه السععوة أن إلععى إشععارة النععبي في يقل

اللععه رسععول كععونه السععوة علععة أي العليععة يفيد الوصف فهذا الله رسول
النععاس من رجل لنه به نتأسى أن علينا كان ما وإل وسلم عليه الله صلى
) بكسعععر) (( أسوة وقوله زحسنة أسوة فيه لنا كان الله رسول لنه لكن

عععبر إذا اللععه رزحمععه المؤلف طريق لن سبعيتان قرا ءتان وضمها الهمزة
الثانيععة فععالقرا ءة قععرئ قععال إذا أما سبعيتان فالقرا ءتان التعبير هذا بمثل
اا شاذة علععى أقتصععر أن الفضععل وهععل وأسععوة إسععوة أقععول أن يجععوز إذ
أن لنععا سععبق أخععرى وبهععذه تععارة بهععذه أقععرأ أن أو القععرا ءات مععن وازحدة

ل لكععن أخرى وبهذه تارة بهذه يقرأ أن وتأكدها القرا ءة علم لمن الفضل
ذلك زحصعل العامعة عنعد القرا ءة بهذه قرأنا لو العامة عند ورد تشعويش ب
وبيععن النسععان بين فيما لكن ويحرف القرآن في يغير هذا كيف قال فعل

وبهعذه معرة بهعذه يقرأ أن الفضل فإن قرا ءتين هناك يعلم كان إذا نفسه
عليععه اللععه صلى الله رسول عن ؟ من عن ثابتة القرا ءتين كلتا لن أخرى
وازحدة على اقتصرنا إذا لننا فقط وازحدة على نقتصر أن ينبغي فل وسلم
 نعم. البقية هجرنا فقط

يعرفعععون كيعععف القعععرا ءات عنعععدهم قرأنعععا معععا إذا : الععععوا م الطعععالب
يعرفوا؟ متى الى...القرا ءات

يععدرى ما عامي رجل لكن نعلمه القرا ءات ليتعلم جا ء إذا : بالتعلم الشيخ
يجرئه قد إنه ثم جهة من التشويش عنده يجلب إنه لشك المور هذه عن

. خطأ وجه على القرا ءة بهذه يقرأ أن على
 ؟...:  الطالب
ما جائز وازحدة على القتصار بالجماع لنه يضر ما وليكن نعم : أي الشيخ

بهععا يحصععل كععان إذا الثانية القرا ءة فعل كان فإذا الوجوب سبيل على هو
نعم. قرا ءتها عد م من زحرج فل مفسدة
 ؟...: الطالب
التعععبير الشععكال يععزول مععا بالماضععي التعععبير جهععة  مععن... : ل الشععيخ
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بالماضي. 
القتللدال فلل ي بلله اقتداءالمؤلععف"  ) قععال) زحسنة (( أسوة:  وقوله

نظععر فيععه الله رزحمه المؤلف من التفسير " هذا مواطنه ف ي والثبدات
فععي زحسععنة أسععوة أنععه والحقيقة بالقتال خصصه أنه فيه النظر وجه إيش
: وقععوله زحسععنة أسععوة فيععه لنععا فععإن سععنته مععن كععان ما كل يفعله ما كل

:  معنيان ) فيها) زحسنة (( أسوة
لنه زحسن كله وسلم عليه الله صلى بالرسول التأسي : أن الول المعنى

فهععو به تأسي فكل التشريع في الخطأ من معصو م والسل م الصلة عليه
اا يكون فقد غيره في التأسي بخلف زحسن زحسن. غير يكون وقد زحسن

عليععه هععو مععا باعتبععار ل بعه تأسععينا باعتبععار زحسععنة : أسععوة الثاني المعنى
القععول فععي لععه مععوافقين نكععون أن هو به تأسينا باعتبار الحسنة والسوة
فععي الثلثععة المععور هععذه فععي نععوافقه العقيععدة هععو الذي والقصد والفعل
دون قععوله فععي وافقععه فمن الحسنة السوة هذه والفعل والقول العقيدة

يتععأس لععم قععوله دون فعله في وافقه ومن زحسنة أسوة به يتأس لم فعله
يتععأس لم وقصده عقيدته دون وفعله قوله في تأس ومن زحسنة أسوة به
فععإن اللععه ديععن إلععى الععدعوة  الحسنة السوة في ويدخل زحسنة أسوة به

مل الله دين إلى يدعو أنه لشك والسل م الصلة عليه الرسول بق إه ((  إذ لهلل
إل ي إبي بعوا لس مد للى لأ إه إإ نل للى ال دة لع لر إصي لندا لب إن لأ لم إنلل ي لو لع لب نت : )[يوسععف) ا

اا يكون أن العلم لطالب ينبغي أنه نعرف وبهذا]108 ل مجتمعععه في زحركي
اا يكععون أن بمعنى فقط كتاب نسخة ومشععاعرهم النععاس لضععمائر محركعع

نسععخة مجرد يكون ل زحتى الخلق إصل ح في عزيمة لديه ويكون وتوجيهم
وزحفظععت الععزاد زحفظععت  واللععه يقععول منهععا الفائدة وإيش نسخة مجرد ،

وإيععش العمععل مععا لكععن ذلععك أشععبه ومععا المنتقععى وزحفظت  المرا م بلوغ
ل ، مععا وإل علمته يسألني أزحد جا ء إن بيتي في أجلس أنا تقول أو الفائدة

هععذا عصرنا في الوقت هذا في سيما ول المسلمين بين الوعي نبث يجب
الن يتحركععون وصععاروا السععابقة الحياة سئموا يتحركون بدأوا الناس لن
عنععدما سي ء شي ء إلى يتحركون قد لنهم ودللة بداية إلى يحتاجون لكن
زحصععل المور لهذه الناس توجيه العلم الله وهبهم الذين العلم طلبة تولى
السععوة ، يفعععل وسععلم عليععه اللععه صععلى نبينععا كان كما كثير خير هذا في

((:  قال ، وجل عز الله دين إلى الدعوة فيها يدخل الرسول في الحسنة
من لم لن إل بجو لكدا مر له لي نل لم ال مو لي مل لر لوا إخ وفععي ذاتهععا فععي الحسععنة ) صععار) ال

عليععه يكععون أن يمكععن ول زحسععن بععه التأسي أن بمعنى ذاتها في تطبيقها
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فععي وزحسععنة بالحسععنى موصععوف غيععر أفعععاله من شي ء والسل م الصلة
 والفعل والقول بالعقيدة التأسي هذا تطبيق

من(( :  قال لكن  لم لن إل بجو لكدا مر له لي نل لم ال مو لي مل لر لوا إخ كللدان (( لمللن) ) ال
زحسللنة أسللوة لكم كدان (( لقد) ) (( لكم من بدل المؤلف يقول ))

كععذا العامععل بإعععادة كععل مععن بعض بدل فهو الله يرجوا كان لمن لكن)) 
) الخطععاب) (( لكم العامل إعادة في كل من بعض بدل إخوان يا أجيبوا
) يخص) كدان (( لمنو يرجوا ل ومن الخر واليو م الله يرجوا من يشمل

بعدل هععو وهعل كعل معن بعععض بعدل فهو الخر واليو م الله يرجوا كان من
القععو م أكععر م قلععت إذا الصععفات و المعنى في أو الذات في كل من بعض

فععي وإل الععذات فععي هنععا لكععن الععذات فععي كل من بعض بدل هذا بعضهم
)) الخللر واليللوم الللله يرجللوا كدان (( لمن الصفات في ؟ الصفات

فععإنه الجععر زحععرف الل م ؟ أعيععد الععذي العامععل ويععن العامل بإعادة وقولنا
: قععوله فععي منععه المبععدل فععي موجودة ، منه والمبدل البدل في موجودة
من(( :  ) وقوله) كدان (( لمن قوله في البدل ) وفي) (( لكم لم لن إل لكللدا

بجو مر له لي نل يفسععر كيععف يقععول قععائل ولعععل اللععه يخععاف المؤلععف ) قال) ال
فكيععف الحصععول قريععب كععان مععا تمنععي هععو الرجععا ء بععأن بالخوف الرجا ء
المل على ويطلق الخوف على يطلق الرجا ء إن يقال ؟ بالخوف نفسره
فسععر بما يفسر أن يلز م ول المكروه في والخوف المحبوب في فالرجا ء

ثععابت الخععر واليععو م اللععه رجا ء لن الخوف بالرجا ء المراد بأن المؤلف به
اا لمععن الثععواب مععن الله عند ما فإن المطلوب زحصول تمني هو الذي أيض

الخععر اليععو م في وما الرجا ء يوجب والسل م الصلة عليه بالرسول تأسوا
اا اا الرجا ء يوجب السعادة من أيض هنععا بالرجا ء المراد أن يظهر فالذي أيض

لععه مصععلحة فيععه مععا النسععان يأمل أن هو طلب هو الذي الحقيقي معناه
يععو م بععه المععراد ؟ بععه المععراد ) مععا) الخللر (( واليوم:  وقوله له وخير

اا وسمي القيامة مرازحععل آخععر هو اليو م ذلك فإن بعده يو م ل لنه آخر يوم
أمععه بطععن فععي : مرزحلععة مرازحععل أربع الدنيا هذه في للنسان لن الخلق

 ... أربع القيامة يو م رابعة ومرزحلة البرزخ في ومرزحلة الدنيا في ومرزحلة
؟...: الطالب
 والنهار الليل فيهم : ما الشيخ

...: الطالب
.وقوله النار في وترمى تكور الشمس لن ونهار ليل في ما : كله الشيخ 

من(( :  لم لن إل بجو لكدا مر له لي نل لم ال مو لي مل لر لوا إخلل دائمععا تعععالى اللععه ) يقععرن) ال
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اا والخر باليو م به اليمان الخر واليوم بدالله (( آمنوا القرآن في كثير
اا هنععاك بأن آمنت إذا لنك العمل يستلز م الخر باليو م اليمان لن )) يومعع

المنكعر النسعان بخلف اليو م لذلك تعمل فسوف عملك على فيه تجازى
أرزحا م فقط دنيا إل هناك ما أن يعتقد لنه يعمل ما الخر لليو م فالمنكر له

لعه أوجععب الخععر بععاليو م النسععان آمن إذا لكن شي ء ول تبلع وأرض تدفع
من (( : يقول ولهذا يعمل أن ذلك لم لن إل بجو لكدا مر له لي نل لم ال مو لي مل لر لوا إخلل )) ال
لر(( :  قال لك لذ له لو نل لرا ال إثي لر((  كذلك ليس من  بخلف)) لك لك لذ له لو نللل )) ال

من((  علععى ؟ إيش على ) معطوف) (( وذكر عطف زحرف هنا الواو لملل إل
لن بجو لكدا مر )) (( كدان علععى معطوفععة أو اللععه ذكععر كععان ولمن ) يعني) لي

علععى يعطععف الماضععي الفعل لن كان على ، ذكر ) ولمن) كدان (( لمن
اا نعم الماضي الفعل المعنععى اتضععح كععان علععى معطععوف جعلته إذا وأيض

جوار ح عمل الله وذكر قلبي عمل ) هذا) الله يرجوا كدان (( لمن أكثر
لا الله ذكر (( ولمن) ) الله يرجوا (( كدان على معطوفة يقول كللثير

لا الله (( ذكر:  ) قوله) لا) ) كثير أي مطلععق مفعععول ) هععذه) (( كللثير
اا اا ذكر يكععون وبععالجوار ح وباللسععان بالقلب يكون وجل عز الله وذكر كثير

ذكععر هععذا وصععفاته أسععمائه وفي الله آيات في النسان يتفكر بأن بالقلب
أشعبه ومعا والتحميعد والتهليل كالتسبيح باللسان بالجوار ح ويكون بالقلب

وقيععا م وسععجود ركععوع فيها الصلة مثل اللسان غير بالجوار ح ويكون ذلك
اا فالذكر ذكر وهي وقعود الجععوار ح وفععي اللسان وفي القلب في يكون إذ

لن وتعععالى سععبحانه اللععه يععذكر يزال ل المؤمن الحاز م العاقل والنسان
اة مخلوقاته من شي ء كل في وعلععى وتعالى سبحانه وزحدانيته على تدل آي

كعذلك وجعل عععز بعالله سيذكرك الكون هذا من تشاهد شي ء فأي زحكمته
اا كنععت إذا لعمالك بالنسبة ال تعمععل أل تسععتطيع فإنععك زحازمعع كععان إل عم

يجعععل الغافل والنسان عبادات العادات من يجعل الحاز م النسان عبادة
اا النسان كان فإذا عادات العبادات من لحظععة عليععه يضععيع لن فإنه زحازم
اللععه ذكععر من هل وتعالى سبحانه الله ذكر في يستغلها أن لبد عمره من

من القرآن قرا ءة الله ذكر من نعم ؟ المنكر عن والنهي بالمعروف المر
عععز اللععه ذكععر من فإنه وجل عز الله إلى يقرب فعل أو قول كل الله ذكر

 وجل
...: الطالب
... والله ادري : ما الشيخ

لن:  تعععالى قععال  ببو لسلل مح لي لب ((  لزا مزحلل لل مم ا ببوا لللل له مذ : )[الزحععزاب)...ليلل
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دق العدو أن يظنون زحيث المنافقين هؤل ء جبن قوة منه يستفاد]20 وهو با
ال أن لععو نعععم قلععت ؟ الشاهد لهذا هل قلت فإن ولد يا ذهب قد اا رج جبانعع

اا رأى لهععذا فقلععت وأخععرج المغععارة هذه من السد وذهب مغارة في أسد
ل يقععول ؟ يقععول إيععش هذه المغارة عند من امشي تفضل الجبان الرجل

زحععتى ويخشععى مكععانه يبر ح لم عدوه أن يظن فالجبان جبان لنه أسد في
. ظله من

اا الكريمة الية من يستفاد مععرة الزحععزاب عععاد لو المنافقين هؤل ء أن أيض
من ((:  لقععوله المععدن فععي ل العععراب فععي أنهععم لععودوا أخععرى إإ إت لو مأ ليلل

بب لزا مزح لل ددوا ا لو مو لي مم لل به نن لن لأ بدو إب إف ي لبدا لرا مع لل اا أزحسن ) وأيهما) ا عيش
يعذهبوا أن يتمنعون لجبنهععم لكععن المععدن ؟ المدن عيش وإل البادية عيش

. الزحزاب هؤل ء يحضروا ول البادية إلى
يشععاركوا أن يريععدون ل المنععافقين هععؤل ء أن الكريمععة اليععة فوائععد ومععن

لن(( :  لقوله معاركهم في المؤمنين بلو لأ مس من لي مم لع بك إئ لبدا من يحبععون ) هم) لأ
فقط. الخبار إل يتحسسون ما المعارك عن بعيدين يكونوا أن

فعإنه القتعال في المؤمنين شارك لو المنافق أن الكريمة الية فوائد ومن
مو(( قليل إل يقاتل لن لل لو بنوا   مم لكدا بكل بلوا لملدا إفي لت نل لقلدا لل إإ إلي  وهاهنععا)) لق

أنهععم علمنععا إذا قتالنععا فععي المنععافقين نشععرك أن لنععا يجععوز هععل مسععألة
مععن بكععثير أكععثر علينا ضررهم لن نشركهم ل  ؟ نشاركهم ل أو منافقون

زحععاله بظععاهر النسععان يؤاخععذ أن الصععل فإن زحالهم نعلم ل ما أما نفعهم
. نعم

نقعول فهعل المععؤمنين مععع يقاتععل ول كعثير يخاف...خوف : عنده الطالب
منافق؟
الحععد هذا إلى يخاف أزحد ما ظنهم في لكن قلبه في بما أعلم :الله الشيخ

اللععه سععبيل فععي قتل إذا وهو القتل عنده ما غاية لنه يخاف إيش من لنه
. فراشه على يموت أن من خير له

؟...: الطالب
أن النسعان علعى يجععب منعه خعافوا يتحعرك .لعو... يمكعن : هؤل ء الشيخ
 الشيا ء. هذه على يتغلب

؟ القتال الى المسلم دعي اذا...: الطالب
 مذمو م. فهو واجب من يمنعك خوف : كل الشيخ

اللعه صلى النبي مع القتال يخوض كان ما ثابت بن زحسان :خوف الطالب
 ؟ وسلم عليه
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(( ومنهللم ثعلبة في ورد ما جنس من هذا صحيح هو ما هذا : ل الشيخ 
به يتحدث الذي و الن العامة عند المشهور الخبر ) هذا) الله عداهد من
 صحيح. هو ما كذب الناس يعظ من كل

 ؟...:  الطالب
والسععل م الصععلة عليععه النبي إلى جا ء رجل إنه يقولون ثعلبة : هذا الشيخ

فأصععر منعععه الرسععول ولكععن لععه لغنيمععة المدينععة عن يخرج أن واستأذنه
ويكون يتصدق أن فضله من آتاه إن الله عاهد قد لنه يتخلى وصار وخرج

اا الرسععول إلى وجا ء ند م الرجل إن ثم الصالحين من قبععل مععا ولكنععه تائبعع
اا بكر أبي إلى جا ء إنه ثم توبته اا عمععر إلععى جا ء ثم توبته يقبل ولم تائب تائبعع
 . العامة عند مشهورة وهذه توبته يقبل ولم

 ؟ التفاسير في...: الطالب
الزمخشععري تفسععير علععى تعليقععه فععي الله رزحمه ابن زحجر : هذه الشيخ
هه سنده إن يقول أزحاديثه تخريج الجامعة من الخوان أزحاديث اوفي جدا وا

اا كتب السلمية . وباطلة كذب القصة هذه أن وبين رسالة هذا في تحقيق
؟...:  الطالب
توبعة ويتعوب يعأتي الرجععل أن بعيععد هععذا لن صعدق أنععت : صعدق الشعيخ
ممكن. غير شي ء فهذا ثم صادقة صحيحة
؟...الخوف ينقسم قسم : كم الطالب
شععا ء إن الثنين يو م التوزحيد ، بالتوزحيد الله شا ء إن هذا نقسم : ما الشيخ

.  الله
مد:  تعالى قال ثم لق لل لن ((  مم لكدا بكلل إل إفلل ي لل بسللو إه لر نللل ةة ال لو مسلل ةة بأ لن لسلل لزح

من لم لن إل بجو لكدا مر له لي نل لم ال مو لي مل لر لوا إخ هععذه من يستفاد]21: )[الزحزاب) ال
؟ يؤخذ أين من وسلم عليه الله صلى بالنبي التأسي وجوب الكريمة الية
من((:  قوله من لم لن   بجو لكدا مر له لي نللل لم ال مو ليلل مل لر لوا إخلل اللععه رجععا ء ) لن) ال

واجب. الخر واليو م
اا أن الكريمة الية هذه من ويستفاد إفلل ي(( :  لقععوله اللععه رسععول محمد
إل بسو إه لر نل ) .) ال
فيه ليس زحسن والسل م الصلة عليه النبي طريق جميع أن منها ويستفاد

ةة(( :  لقوله سي ء لو مس ةة بأ لن لس ) .) لزح
اللععه صععلى اللععه برسععول تأسععينا يكون أن علينا الواجب أن منها ويستفاد

اا وسلم عليه اا تأسي ةة(( :  لقععوله تفريط ول فيه غلو ل زحسن لن لسلل ) لن) لزح
فيععه الغععالي بيععن وجععل عععز اللععه وديععن نقصععان والتفريععط زيععادة الغلععو
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فيه. والمفرط
لكعن الخعر واليعو م وجعل عز الله رجا ء وجوب الكريمة الية من ويستفاد

...: الطالب ؟ يؤخذ أين من وجوب نقول شوف
الوجوب نأخذ منين قائل قال لو يعني الوجوب لكن يخالف ما : إي الشيخ

؟
... أول :في الطالب
:  وهي الشيخ

مد: ((  الطالب لق لن لل مم لكدا بك مم لل إه ةة إفي لو مس ةة بأ لن لس من لزح لم لن إل بجو لكدا مر له لي نل ال
لم مو لي مل لر لوا إخ مل )) ا

واليععو م للععه رجععا ء بععه نتأسى بالرسل اليمان تما م من هذا : لن الشيخ 
. الخر

لم(( :  لقوله الخر باليو م اليمان منها ويستفاد مو لي مل لر لوا إخلل ) وسععمي) ال
اا آخععر ؟ النسععان مرازحععل آخر وإل كذا الدنيا ، الدنيا أيا م آخر لنه آخر يوم

. التفسير في لنا سبق كما النسان مرازحل
لر ((:  لقوله الذكر كثرة مشروعية الكريمة الية من ويستفاد لك لذ له لو نللل ال

لرا إثي أنهم اللباب أولي عن عمران آل سورة في تعالى الله بين  وقد)) لك
اا الله يذكرون اا قيام أو قاعععد أو قععائم إمععا والنسععان جنوبهم وعلى وقعود

.  الزحوال هذه كل في الله يذكرون وهم جنب على
نمدااليععو م: " درس مبتععدأ تعععالى قععال لل لو لأى ((  لن لر بنلو إم مؤ بم مل لب ا لزا مزحل لل ا

بلوا لذا لقللدا لندا لمللدا لهلل لد لعلل به لو نللل به ال بل بسللو لر والنصللر البتلء )) مللن لو
لق(( لد لص لو به   نل به ال بل بسللو لر لمللدا(( الوعللد )) فلل ي لو لو مم   بهلل لد )) ذلللك لزا

نل إإ لنللدا ((  لمدا لدا إإي لمدا((  الللله بوعللد )) تصللديق إلي مسلل لت : ))[الزحللزاب لو
نمللدا"((  لمللره]22 لل لأى ل لن لر بنللو إم مؤ بم مل لب ا لزا مزحلل لل )) (( لمللدا ) هععذه) ا

(( ) وجعوابه) (( رأى اليععة فعي الشععرط وفععل تجععز م ل لكنهععا شرطية
بلوا لذا لقدا لندا لمدا له لد لع على العربية اللغة في تأتي لما أن علينا مر ) وقد) لو

قععوله في كما الجازمة ومنها الية هذه في كما الشرطية منها وجوه عدة
مل ((:  نمللدا لب بقوا لل بذو إب ليلل لذا تكععون أن ومنهععا جازمععة هععذه]8: )[ ص) لعلل

من:  قععوله فععي كمععا إل بمعنععى إإ دل ((  دس بك مفلل نمللدا لن لهللدا لل مي لل ةظ لع إف )) لزحللدا
)) الزحللزاب المؤمنون رأى (( لمدا زحافظ عليها إل يعني]4: [الطارق
عليععه اللععه صععلى النععبي علععى تألبوا الذين الزحزاب هنا بالزحزاب والمراد
أو بصععرية رؤيععة رأوهم لما وغيرهم أسد وبني وغطفان قريش من وسلم
بلوا((  رأوهم لما بصرية ؟ قلبية لذا لقدا لندا لمللدا له لد لعلل به لو نللل به ال بل بسللو لر )) لو
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الزحععزاب هععؤل ء بععأن ورسععوله الله من الوعد أين رسوله الله وعدنا كيف
مم:  تعععالى اللععه قال ؟ سيأتون لأ مم ((  بت مب إس من لزح بلوا لأ بخ مد لة لتلل ننلل لج مل نمللدا ا لل لو
مم بك إت مأ بل لي لث لن لم إذي نل موا ا للل من لخ مم إمل بكل إل مب بم لق به مت نسل بء لم لسلدا مأ لب مل بء ا نرا نض لوال

بلوا إز مل بز نتى لو لل لزح بقو بل لي بسو نر لن ال إذي نل بنوا لوا لم به آ لع لتى لم بر لم مصلل إه لن نللل ال
نن لأل لر إإ مص إه لن نل ةب ال إري هععذه فععي بيععن تعالى الله فإن]214: )[البقرة) لق

اا فيكععون المععور هععذه بعععد إل الجنة يدخلوا أن يمكن ما أنهم الية متضععمن
تزلزلهععم الععتي الشععيا ء هععذه مثععل يروا أن لهم وتعالى سبحانه الله لوعد
لذا(( :  يقول لندا لمدا له لد لعل به لو نلل به ال بل بسلو لر ثبععاتهم علععى دليععل ) وهععذا) لو

يهعزأون كعانوا أنهعم لنعا تقعد م المنعافقون لكعن نوايعاهم وصدق وإيمانهم
زحفر في اعترضهم الذي الحجر ضرب لما والسل م الصلة عليه بالرسول

؟ قععالوا إيععش واليمععن قيصر وقصور كسرى مدائن رأى إنه وقال الخندق
اا إل ورسوله الله وعدنا ما والشععا م اليمن يملك الذي يقول هذا شو غرور

لكععن بصععحيح وليععس كععذب هععذا الطريععق هععذا مضععيق الن هععو والعععراق
لذا(( :  قععالوا المععؤمنين لندا لمللدا لهلل لد لعلل به لو نللل به ال بل بسللو لر لق لو لد لصلل به لو نللل ال
به بل بسو لر إل ورسععوله اللععه وعععدنا مععا قععالوا المنععافقين هععؤل ء ) عكس) لو

اا لق((  ، غرور لد به لص نل به ال بل بسو لر علععى بععالواقع الخبععار هععو ) الصععدق) لو
الصدق هذا للواقع المطابق الخبار هو فقل شئت وإن واقع هو ما زحسب
ادقني ويقال الكذب وضده ددقني الحععديث اصعع فععرق وبينهمععا الحععديث وصعع

ادقني ددقني بالصدق أخبرني يعني الحديث ص مععا قععال يعنععي الحععديث وص
مد عرفتم صدق به زحدثته لق لل لو بم ((  بك لق لد به لص نلل به ال لد معل مذ لو مم إإ به لن دسلو بح لت
إه إن مذ إإ بالصععدق أخععبركم يعني ؟ صدقكم معنى إيش]152: عمران )[آل) إب
لق(( :  يقول بإذنه أزحسستموهم إن زحق به وعدكم ما أن لكم وبين لد لص لو
به نل به ال بل بسو لر لندا لمدا((  الجملة هذه ) في) لو لد لع به لو نل به ال بل بسو لر لق لو لد لص لو
به نل به ال بل بسو لر سععبيل علععى وإل الععذ م سععبيل علععى الكل م هععذا ) سععيق) لو

رسول وعد قرن كيف عليكم يشكل قد ولكنه المد ح سبيل على ؟ المد ح
؟ بععالواو اللععه بصدق الله رسول صدق ايضا وقرن ؟ بالواو الله بوعد الله
وشععئت الله شا ء ما قال زحين لرجل وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد
لا لله ( أجعلتن ي وسلم عليه الله صلى النبي له قال نجمععع  فكيععف) ند
الشرع أمور من كان ما يقال أن الجواب ؟ الية هذه في ما وبين هذا بين
صعلى النععبي شرعه ما لن بالواو ورسوله الله إلى يضاف أن بأس ل فإنه
من:  تعععالى اللععه قععال كما الله شرع من فهو وسلم عليه الله لم إع ((  إطلل بي

لل بسو نر مد ال لق لع لف لطدا له لأ نل القععدر أمععور معن كان ما وأما]80: )[النسا ء) ال
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وذلك بثم يكون أن لبد بل بالواو ورسوله الله إلى يضاف أن يجوز ل فإنه
ال وقدرته الله لمشيئة تابعة النسان ومشيئة النسان قدرة لن تقول فمث

ل وأنععت جماعععة الصععلة زحكععم معا يعنععي ؟ وكذا كذا زحكم ما سألك لرجل
إذا وأمععا شععرعي زحكم هذا لن أعلم ورسوله الله فتقول زحكمها ما تدري
هرية المور من كان وذلك بالواو بالله الله غير يشرك أن يمكن ل فإنه القد
تكععون أن يمكععن ل الله لمشيئة تابعة الله غير وقدرة الله غير مشيئة لن

لمدا ((:  قال لها مساوية مم لو به لد نل لزا لندا إإ لمدا لمدا إإي إلي مس لت لمدا(() ) لو مم   به لد لزا
زادهععم مععا يعني الزحزاب رؤية يعني ؟ إيش على يعود زاد في ) الفاعل)

نل((  وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول علععى وتألبهم الزحزاب رؤية إإ
لندا لمدا لدا"  المؤلف ) يقول) إإي لمدا(( "  الله بوعد تصديق إلي مس لت  لمره)) لو

اا بالقلب إيمانا نعم والتسععليم القلععب محلععه اليمان لن بالجوار ح وتسليم
باليمععان المريععن بهععذين إل دينععه يتم ل والنسان الجوار ح محله والنقياد

يستسععلم ولععم آمععن ومععن منافق فهو يؤمن ولم استسلم فمن والتسليم
اا صععار والتسليم اليمان النسان في اجتمع فإذا مستكبر فهو اا مؤمنعع زحقعع

اا ااا عابد هععذا نقععول يستسععلم مععا لكنععه المععؤمن فالنسععان بالكم خذوا زحق
لن منععافق هععذا نقععول مععؤمن غيععر لكنععه المستسععلم والنسععان مستكبر

اا يستسلمون المنافقين اليمععان المريععن بهععذين إل اليمان يتم ول ظاهر
لمدا(( :  قال والتسليم اليمان المرين بهذين إل الشرع يتم ل والتسليم لو
مم به لد نل لزا لنللدا إإ لمدا لمدا إإي إلي مسلل لت مععا لجلععه مفعععول ) هععذه) (( إيمدانللدا )) لو
 ؟ إعرابها
...:  الطالب
: ل الشيخ

...: الطالب
 ؟ بإيش : مفعول الشيخ

 :زادهم الطالب
؟ ثاني ول أول : مفعول الشيخ

:ثاني الطالب
الول والمفعول ثاني :مفعول الشيخ 
 :الها ء الطالب 

هععذه فععي والثععاني الهععا ء أوله مفعولين تنصب .فزاد نعم أي :الها ء الشيخ
لندا((  الية لمدا لمدا إإي إلي مس لت  .)) لو
لن:  تعالى قال إم لن ((  إني إم مؤ بم مل ةل ا لجدا بقوا إر لد بدوا لمدا لص له له لعدا نل إه ال ميلل لل لع
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لن وسلم عليه الله صلى النبي مع الثبات ) من) إم لن ((  إني إم مؤ بم مل ةل ا لجللدا إر
ؤخر والمبتعدأ مقعد م والخعبر ، وخعبر مبتعدأ من مكونة هذه ) الجملة) ، م

 ).    ) المؤمنين (( من ) والخبر) (( رجدال:  قوله المبتدأ
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